Společenství jezdců LoRez, z.s. MC 0301

Rozpis vytrvalostních
jezdeckých závodů ČJF
„Vytrvalost Dědice“
17.8.2019
Přihláška na závody: https://www.jezdectvi.org/zavody
1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

Kategorie závodů:
Číslo závodů ČJF:
Název závodů:
Pořadatel:
Datum závodů:
Místo konání:
Č. účtu:

CEN - Hobby
190817C1
Vytrvalost Dědice
Společenství jezdců LoRez, z.s. (MC 0301)
Sobota 17.8.2019
„Statek u Rezků“, Dědice 27, Nemyšl
670100-2203962807/6210

1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Sekretář závodů:
Kontaktní osoba:
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
Sbor veterinární komise:
Autor tratě:
Zpracovatel výsledků:
Lékařská služba:
Veterinární dozor:
Časoměřiči:

Jaroslav Rezek
Tereza Rezková - tel.: 608 502 718, e-mail: lorez@statekurezku.cz
Tereza Rezková - tel.: 608 502 718, e-mail: lorez@statekurezku.cz
Ing. Kristýna Miřátská Ph.D. (A0704)
Ing. Jana Lohrová (A0334)
MVDr. Bartůnková Hana, MVDr. Velecká Zuzana
Tereza Rezková
Ing. Kristýna Miřátská Ph.D. (A0704)
Aneta Křivánková tel.: 776686810
MVDr. Talířová Kateřina
Martin Lohr, Helena Mentbergerová, Jitka Hubková, Renata Padevětová

1.3. Technické parametry
Terén: Středně těžký, členitý, stoupání a klesání, louky, polní a lesní cesty, místy zpevněné,
silnice.
Stupeň obtížnosti terénu: 2B
Převýšení: 173 m
Nasčítané převýšení na etapu: 305 m
2. Přihlášky a časový rozvrh
2.1. Uzávěrka
Středa 14.8.2019 do 23:00 hod.
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2.2. Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF:
https://www.jezdectvi.org/zavody
Hobby jezdci se hlásí také online, musejí být se svým koněm registrovaní v ČJF

2.3. Prezence
V sobotu 17.8. 2019 pro: Hobby ZM, Hobby Z

07:00 – 08:30

2.4. Vstupní veterinární kontrola
V sobotu

08:00 – 09:00

17.8. 2019 pro: Hobby ZM, Hobby Z

2.5. Technická porada
V sobotu 17.8. 2019

09:30

2.6. Start soutěží So 17.8. 2019
Hobby Z
11:00
Hobby ZM

12:00

2.7. Vyhlášení
V sobotu 17.8. 2019

16:30

3. Přehled jednotlivých kol soutěží
Soutěž
Hobby ZM
21km

Hobby Z
42km

Minimální
Maximální
Délka Povinná Povinné rychlost Čas 16km/h Čas 12km/h
limit
Uzávěra
etapy přestávka
RE
závodu
(minuty) *
(minuty)
(minuty) Start finish line
21
21
21

40
-

-

8
10

78,75
157,5

105
210

157,5
252

12:00
11:00

15:52

* - maximální rychlost pro soutěže Hobby a ZM

4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Soutěž

Floty

Peněžité

Poháry

Zápisné
***
1000,-

Startovné
#
0,-

Váha

Start

1.-3. místo

Mistrovst
ví oblasti
Ne

Hobby ZM

Ano

Ne

-

2-5 po 5min.

Hobby Z

Ano

Ne

1.-3. místo

Ne

1000,-

0,-

-

hromadný

***Zápisné

Zápisné je splatné na účet viz čl.: 1.1.7., poznámka u platby: jméno sportovce
Zápisné je splatné v den přihlášení a je nevratné.
Zápisné je včetně stanování , vlastního paddocku.
# Startovné
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Platba hrazená současně s přihláškou převodem na účet pořadatele (nejpozději do dne uzávěrky
přihlášek) zápisné + 0,- Kč (1000,- Kč)
Platba na místě při prezenci zápisné + 200,- Kč (1200,- Kč)

Firma 4horse vyhlašuje cenu pro mladé jezdce vytrvalosti:
Smyslem Ceny 4horse je podpořit mladé začínající jezdce ve vytrvalostním sportu, jelikož v žádném jiném
sportu nesoutěží děti proti dospělým. Do soutěže budou zařazeni jezdci, kteří v daném roce překročí 8 let a
nepřekročí 15 let věku (tzn. ročníky 2005-2011) a úspěšně dokončí soutěž v hobby ZM.
Cenu vyhraje jezdec s nejlepším výsledkem.
V případě, že nebude cena udělena, přejde do soutěže Hobby Z, kde budou zařazeni jezdci, kteří v daném
roce překročí 8 let a nepřekročí 16 let věku (tzn. ročníky 2004-2011) a úspěšně dokončí soutěž hobby Z.
Cenu vyhraje jezdec s nejlepším výsledkem.
Vítěz obdrží pohár a věcnou cenu od firmy 4horse.

5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy:
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS) ČJF: Všeobecnými,
Veterinárními, Vytrvalostními, tímto rozpisem závodů a technickou poradou.
5.2. Veterinární předpisy:
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkaz koní), které musí
obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok. (Negativní
vyšetření na infekční anemii ne starší 12 měsíců a vakcinaci influenzi dle schématu výrobce,
provedena nejpozději 7 dní před závody).
5.3. Podmínky účasti, kvalifikace:
Každý soutěžící bude poučen o účasti soutěžícího na komunikaci a dodržování zákona č.
361/2000Sb – o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhl. č. 30/2001Sb.
Sportovci ve věku 8 - 11 let mohou startovat pouze ve dvojici s odpovědnou osobou starší 18 let.
Sportovci ve věku 12 - 14 let mohou startovat pouze ve dvojici s odpovědnou osobou starší 15
let.
Soutěž Hobby ZM 20 km je kvalifikační na ZZVJ-E.
Dbejte na zapsané krve v průkazu koně a na vakcinační schéma chřipky, včetně primovakcinace!
6. Obecné informace
6.1. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život
jezdců!
6.2. Ustájení
Pořadatel neposkytuje ustájení v boxech.
Možnost postavení vlastního paddocku – není zpoplatněn, seno 100,- Kč.
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6.3. Ubytování, elektrické přípojky
Pořadatel neposkytuje ubytování. Stanování umožněno.
6.4. Ostatní služby
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celou sobotu, v případě zájmu o večeři v pátek
kontaktujte pořadatele na email se závaznou objednávkou.
6.5. Další důležité informace – doprovodné akce:
Ukázka dětí ve vytrvalosti

15:00

6.6. Další informace pro nováčky:
Věnujte pozornost pravidlům vytrvalostního sportu, především povolené výstroji a pravidlům chování.
Po dobu konání závodů musí mít jakákoliv osoba sedící na koni připevněnou helmu. Do prostoru
veterinární kontroly se smí pouze v dlouhých kalhotách, se zahalenými rameny a v uzavřených botách.
Budeme dbát zvýšené pozornosti k hrubšímu chování ke koni.
Pokud si nebudete jistí, co a jak, nebojte se zeptat.
7. Schvalovací doložka
Rozpis zpracovala: Tereza Rezková
Rozpis za OV ČJF schválil: mgr. Kateřina Hanušová dne

23.7.2019

Ukázka dětí ve vytrvalosti so 17.8.: Otevřena pro jezdecké dvojice s vodičem ze země, a pro mladé
koně bez jezdce s vodičem ze země.
Ukázka

Min.
věk
koně

Věk jezdce

Prezence

Vstupní vet.
prohlídka

Technická
porada

Start

Etapa
Pauza

Startovné

Ukázka
děti A

4

Do 6 let
nejezdci

7:00 14:00

13:30 14:30

15:00

15:20

1 x 1,1
km

200,-

Ukázka
děti B

4

Do 6 let

7:00 14:00

13:30 14:30

15:00

2,2 km +
1,1 km

200,-

Ukázka
děti C

4

6-12

7:00 14:00

13:30 14:30

hromadný

15:15
hromadný

15 min

15:00

15:10
hromadný

2,2 km +
1,1 km
15 min

200,-
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Mladý
kůň

2

Bez jezdce

7:00 –
14:00

13:30 14:30

15:00

Spolu
s A, B, C
nebo
samostat
ně

Dle
zvolené
trasy

50,-

Parametry:
- terén – lesní a polní cesta, louka, stupeň obtížnosti 1A, počet tepů max. 64
- jezdec musí mít pevně připevněnou tříbodovou přilbu!
- jezdec je povinen mít jezdeckou obuv s podpatkem nebo bezpečnostní popř. uzavřený třmen
- mohou startovat koně a pony, kteří ten den jeli jinou soutěž a úspěšně prošli závěrečnou vet. kontrolou.
- Hodnocení: Děti A – vítězí každý, kdo zdárně dokončí. Děti B a C – rozhoduje pořadí projetí cílem.
- vyhlášení výsledků: 16:30
Skákací hrad a drobné hry pro děti po celý den.

